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Ajuntament de Moixent 

Sr. Alcalde-Presidente 

Pl. Major, 1 

Moixent - 46640 (València) 

 

=================== 

Ref. queixa núm. 1705882 

=================== 
 

Assumpte: informació i participació pública. Falta d’informació representants públics. 

 

 

Sr. alcalde-president, 

 

Justifiquem recepció del seu escrit mitjançant el qual ens remet informe sobre la queixa 

de referència, presentada pel Sr. (...), portaveu del Grup Municipal Socialista a la 

corporació de la seua presidència, que va estar registrada amb el número indicat més 

amunt. 

 

L’autor de la queixa manifestava en el seu escrit inicial, substancialment, que porten 

presentant preguntes i interpel·lacions, com també sol·licituds de documentació 

necessària per tal de poder desenvolupar la tasca i adjuntem una relació d’instàncies no 

contestades. 

 

En el moment de dirigir-se a aquesta institució no havia rebut resposta expressa als 

escrits interposats.  

 

Vam admetre a tràmit la queixa i vam demanar informe a l’Ajuntament, el qual, a través 

de l’alcalde ens va comunicar, amb data de registre d’entrada de 12 de maig, com 

s’havia contestat a nombroses de les sol·licituds i els detalls. 

 

Vam traslladar el contingut de l’informe a l’autor de la queixa a fi que, si ho 

considerava oportú, hi presentara un escrit d’al·legacions, i va presentar 

puntualitzacions a la resposta municipal i va reclamar respostes a altres qüestions. 

 

Ens presenta un altre escrit l’Ajuntament que completa la informació, el qual vam  

traslladar també a l’interessat, sense que hi haja presentat noves al·legacions. 

 

Després de concloure la tramitació ordinària, resolem la queixa amb les dades que 

consten en l’expedient. 

 

Dels informes remesos per l’Administració es desprén que, en molts casos de forma 

tardana s’intenta donar resposta a les sol·licituds, però fora del terminis legals. Respecte 
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d’això, li demanem que considere els arguments que li exposem tot seguit i que 

constitueixen el fonament del suggeriment amb què concloem. 

 

Tal com ha reiterat el TC, entre les funcions que pertanyen al nucli inherent de la funció 

representativa que constitucionalment correspon als membres d’una corporació local, hi 

ha la de participar en l’activitat de control del govern municipal, la de participar en les 

deliberacions del ple de la corporació, la de votar en els assumptes sotmesos a votació 

d’aqueix òrgan, així com el dret a obtenir la informació necessària per a poder exercir 

les anteriors. (STC 9 juliol de 2009).  

 

El dret d’accés a la informació mereix una atenció especial per ser un instrument 

necessari perquè els membres de les corporacions locals puguen dur a terme amb 

coneixement suficient l’exercici de les seues funcions, i pel seu exercici creixent – quan 

no abús.  

 

Cal assenyalar, no obstant això, que el dret a participar en els assumptes públics recollit 

en l’art. 23.1 de la Constitució Espanyola, és un dret de configuració legal, que ha 

d’actuar-se d’acord amb el que hi ha previst en la llei.  

 

I, en aquest sentit, cal citar l’art. 128.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/2010, 

de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana (LRLCV) que, en termes 

anàlegs a l’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, disposa:  

 
«Per al millor compliment de les seues funcions, els membres de les corporacions 

locals tenen dret a obtindre de l’alcalde o president, o de la junta de govern local, 

tots els antecedents, dades i informacions que hi ha en poder dels servicis de la 

corporació i siguen necessaris per a l’exercici del seu càrrec».  

 

Per la seua banda, l’art. 128.2 de la LRLCV preveu que els servicis de la corporació 

faciliten directament informació als seus membres en els casos següents: 

 
a) Quan exercisquen funcions delegades i la informació es referisca a assumptes propis 

de la seua responsabilitat.  

b) Quan es tracte d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de sessions dels òrgans 

col·legiats dels quals siguen membres, i assenyala l’apt. 4 de l’esmentat article que 

«en tot cas, els membres de les corporacions locals hauran de tindre accés a la 

documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions 

dels òrgans col·legiats als quals pertanyen des del mateix moment de la 

convocatòria» 

c) Quan es tracte d’informació continguda en els llibres de registre o en el seu suport 

informàtic, així com en els llibres d’actes i de resolucions de l’Alcaldia.  

d) Quan siga informació de lliure accés per als ciutadans i les ciutadanes.  

 

Fora dels supòsits referits, els membres de la corporació hauran de sol·licitar per escrit 

els documents que desitgen consultar, i s’ha fet per part dels tribunals una interpretació 

àmplia del contingut del dret d’accés a la informació, i la denegació ha de ser, si escau, 

motivada, i s’indica com a límit el fet que les peticions no puguen fer-se de manera 

genèrica i indiscriminada.  

 

A la vista de la documentació aportada per l'Ajuntament s’hi comprova que, amb 

caràcter general, les peticions d'informació de la interessada no són ateses per 

l'Ajuntament dins del termini de cinc dies fixat per la legislació vigent; no obstant això, 
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cal assenyalar que aquest termini es refereix a la resolució que ha de dictar-se, no a la 

data en què la informació ha de facilitar-se, que dependrà del volum de treball que 

implique la posada a disposició de la informació sol·licitada, i assenyala la 

jurisprudència que no cal que aquesta es facilite en bloc de manera que puga causar 

efectes paralitzadors o entorpidors, sinó que pot facilitar-se gradualment i 

progressivament, sense que escaiguen dilacions injustificades que buiden de contingut 

el dret a la informació. 

 

En aquest sentit, és necessari tenir present que constitueix una competència essencial 

del Síndic de Greuges, d’acord amb el que es disposa en l'article 17.2 de la Llei 

11/1988, reguladora d'aquesta institució, vetlar perquè l'Administració resolga 

expressament, dins del termini i en la forma escaient, les peticions i els recursos que li 

hagen sigut formulats.  

 

Atenent a tot el que hem exposat més amunt, i de conformitat amb el que preveu l'art. 

29 de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, reguladora 

d’aquesta institució, SUGGERIM a l’Ajuntament de Moixent que, en casos com 

l'analitzat, s'extremen al màxim els deures legals que s'extrauen del 128 de la LRLCV  i 

de l'article 21 de la Llei 39/2015, d'octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques i resolga dins de termini les sol·licituds d’informació que li 

presenten els regidors. 

 

D'acord amb la normativa citada, li agrairem que ens remeta, en el termini de quinze 

dies, el preceptiu informe en què ens manifeste si accepta o no el Suggeriment que li 

fem o, si s’escau, les raons que considere per a no acceptar-lo.  

  

Perquè en prenga coneixement li fem saber, igualment, que a partir de la setmana 

següent a la data en què s'ha dictat la present resolució serà inserida en la pàgina web de 

la institució. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 

 

 

 

 

  


